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Inloopavond schoolwoningen Merantihout

Beste omwonende van de schoolwoningen aan Merantihout,
Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid voelen om mensen in nood te helpen, willen wij een
bijdrage leveren aan de tijdelijke opvang in de gemeente Houten van vluchtelingen uit Oekraïne.
Wij hebben hiervoor verschillende mogelijkheden onderzocht. Uit het onderzoek is duidelijk
geworden dat de voormalige schoolwoningen aan Merantihout in uw buurt op korte termijn
beschikbaar zijn en geschikt zijn voor tijdelijke noodopvang.
Noodsituatie
Door de noodsituatie willen we op zeer korte termijn aan de slag om de schoolwoningen gereed te
maken en in te richten. We hopen deze locatie zo spoedig mogelijk klaar te hebben voor de opvang
van Oekraïense vluchtelingen. Daar moet nog heel veel voor gebeuren: opruimen, schoonmaken,
grote ruimtes opdelen, brandveiligheid en elektra controleren, personeel en vrijwilligers regelen en
zorgen voor voldoende meubels en andere spullen.
Wij verwachten dat de groep Oekraïense vluchtelingen die in de schoolwoningen komt wonen
vooral bestaat uit ouderen en vrouwen met kinderen of soms een compleet gezin. Wij weten nog
niet wanneer zij er daadwerkelijk zullen gaan komen en hoe lang ze blijven. Dat hangt af van de
ontwikkelingen in Oekraïne. De schoolwoningen worden zo ingericht dat de vluchtelingen als dat
nodig is er langere tijd kunnen wonen. We verwachten dat de locatie zes maanden tot maximaal
twee jaar voor opvang in gebruik blijft.
Inloopbijeenkomst op 14 april
Op donderdag 14 april houden we tussen 18.30 en 20.30 uur in de schoolwoningen (Merantihout
14) een inloopbijeenkomst voor omwonenden. Daar willen we u onder andere informeren over de
interne verbouwing van de schoolwoningen. Ook willen we onze verwachtingen over het gebruik
van de locatie met u delen en zullen we ingaan op uw vragen. En wellicht heeft u zelf nog
suggesties om het verblijf van de vluchtelingen uit Oekraïne zo goed mogelijk en passend in de
buurt te organiseren.
Vragen?
Bent u niet in de gelegenheid om te komen op 14 april en wilt u toch iets vragen of opmerken?
Stuur dan een bericht naar gemeentehuis@houten.nl of bel (030) 639 26 11.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om de vluchtelingen in Houten te helpen? Stuur dan een
bericht of bel naar het voornoemde mailadres of telefoonnummer. Meer algemene informatie over
de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Houten vindt u op www.houten.nl/oekraine.
Wij hebben deze brief gestuurd aan direct omwonenden van de schoolwoningen aan Merantihout.
Mocht u buurtbewoners kennen of spreken die ook geïnteresseerd zijn, dan zijn zij uiteraard ook
van harte welkom op 14 april. Graag tot ziens!
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